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Hallituksen esitys Eduskunnalle evankelis-luterilaisen kir
kon eläkerahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kirkkolakia ja kirkon keskusrahastosta an
nettua lakia ehdotetaan muutettaviksi siten, 
että evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta 
viranhaltijoiden ja työntekijöiden eläkemenoja 
varten kirkon keskusrahastolle perittävästä ny
kyisin äyriperusteisesta eläkemaksusta luovut-

taisiin ja siirryttäisiin palkkaperusteiseen elä
kemaksuun sekä kirkon eläkkeiden rahoituk
sessa rahastoivaan järjestelmään. 

Ehdotetut lainmuutokset ovat tarkoitetut tu
lemaan voimaan niiden hyväksymistä seuraa
van kalenterivuoden alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Eläkemaksuperuste 

Seurakuntien viranhaltijoiden ja työntekijöi
den eläkemenoja varten kirkon keskusrahastol
le suorittama eläkemaksu määräytyy nykyisin 
seurakuntien veroäyrien perusteella. Maksupe
rustetta on pidettävä huonona erityisesti siksi, 
että seurakuntien eläkemenot eivät määräydy 
seurakunnan henkilöstömenojen mukaan, 
vaikka eläkemenot ovat palkkamenoihin rin
nastettavia. Virkaa perustaessaan seurakunnan 
ei tarvitse ottaa huomioon viran perustamisesta 
aiheutuvia eläkemenoja. 

Kirkon eläkejärjestelmä on ollut lukuisten 
selvitysten ja uudistusehdotusten kohteena. 
Kirkolliskokous hylkäsi palkkaperusteiseen elä
kemaksujärjestelmään siirtymisen syksyllä 
1985. Nyt tehdyn ehdotuksen perusteena on 
kirkkohallituksen 26 pa1vana marraskuuta 
1987 asettaman eläkerahoitustoimikunnan 4 
päivänä huhtikuuta 1989 antama mietintö 
(Suomen ev .1 ut. kirkon keskushallinto, Sarja 
c 1989:2). 

3007331 

Palkkaperusteisella eläkemaksujärjestelmällä 
tarkoitetaan sitä, että seurakuntien eläkemak
sut kirkon keskusrahastolle määräytyvät mak
settujen palkkojen perusteella. Uusi järjestel
mä parantaisi seurakuntien mahdollisuuksia 
suunnitella henkilöstömenojen kehittämistä 
muiden menojen rinnalla. Kirkollisten yhdis
tysten eläkemaksut on alusta alkaen peritty 
prosenttiosuutena palkoista. Kaikki eläkemak
sut määräytyisivät lainmuutosten jälkeen siten, 
että kirkolliskokous vahvistaisi palkkaperustei
sen eläkemaksun suuruuden talousarvion käsit
telyn yhteydessä. Maksun suuruus olisi tämän 
hetken tasossa 19 OJo eläkkeiden perusteena 
olevasta palkkasummasta. Eläkeprosenttia las
kettaessa otettaisiin huomioon paitsi suoranai
set eläkemenot myös eläkehallinnosta kirkon 
keskusrahastolle aiheutuvat menot. 

Vähävaraisilla, nykyisin kirkon keskusrahas
tolta avustusta saavilla seurakunnilla on yleen
sä keskimääräistä korkeampi kirkollisveroäyrin 
hinta. Näiden seurakuntien eläkemaksut nou
sevat siirryttäessä äyriperusteisesta maksusta 
palkkaperusteiseen maksuun. Tämän vuoksi 
avustustarpeen kasvu on kompensoitava näille 
pitkähkön siirtymäajan kuluessa siten, että 
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seurakunnille palautetaan vuosittain aleneva 
määrä siitä eläkemaksun osuudesta, joka lain 
voimaantulovuonna on suurempi kuin mitä 
seurakunnan äyriperusteinen eläkemaksu olisi. 
Lisäksi seurakunnan harkinnanvaraista avus
tusmäärää kulloinkin selvitettäessä myös elä
kemenojen suuruus otettaisiin huomioon. Niil
tä seurakunnilta, joille palkkaperusteinen elä
kemaksu on äyriperusteista eläkemaksua edul
lisempi lain voimaantulovuonna ja sen jälkeen, 
perittäisiin edelleen maksuperusteitten erotus 
eläkerahastomaksuna siirtymäkautena sitä kui
tenkin vuosittain alentaen. 

1.2. Eläkerahastointi 

Eläkemenot ovat jatkuvasti merkittävästi 
kohonneet ja uuden eläkemenoennusteen mu
kaan tulevat vuoden 2000 jälkeen entistä jyr
kemmin kohoamaan. Eläkerahoitustoimikun
nan laatiman ennusteen mukaan eläkemeno 
kohoaa vuoteen 2030 mennessä olettamusvaih
toehdosta riippuen 34-43 OJo:iin palkkasum
masta. Joustavaan eläkeikäjärjestelmään siirty
misestä aiheutuvia kustannuksia ei ole puheena 
olevissa laskelmissa vielä otettu huomioon. 
Toisaalta kirkon tulojen ei voida arvioida li
sääntyvän eläkemenoja vastaavasti. Elä
kemenojen osuuden kasvaminen lisää seura
kuntien menoja siinä määrin, että seurakuntien 
eläkemaksujen kohoamisen estämiseen vuoden 
2010 jälkeen on jo nyt syytä varautua. Rahas
tointia tässä vaiheessa puoltaa myös se, että 
ennusteen mukaan kirkon hallinnossa elä
kemenot suhteessa palkkoihin kohoavat suh
teellisen hitaasti, ja seurakunnilla on yleisesti 
ottaen edellytykset suoriutua myös rahastointi
osuudestaan nykyisessä taloudellisessa tilan
teessa. Rahastoitavaa osuutta ei vielä tässä 
vaiheessa ole siis välttämätöntä määritellä kor
keaksi. Rahastointi kirkon hallinnossa voidaan 
todeta perustelluksi myös sen takia, että kirkon 
eläkemenot kehittyvät paljolti samansuuntai
sesti kuin kunnallishallinnossakin, jossa perus
teellisten selvitysten jälkeen rahastointi aloitet
tiin vuoden 1988 alusta lukien. 

Rahastointi toteutettaisiin siten, että kirkol
liskokous päättäisi vuosittain kirkon keskusra
haston talousarviokäsittelyn yhteydessä rahas
toinnin asteesta eli siitä, kuinka monta pro
senttia palkoista kerättäisiin rahastoon. Seura
kunnat ja yhdistykset maksaisivat säännöllisin 
välein samalla kertaa eläkemaksun ja rahastoi-

tavan osuuden päätetyn prosentin mukaan 
maksamistaan palkoista. Rahastoinnin aste oli
si ensimmäisenä vuonna 1 OJo, minkä jälkeen 
rahastointiastetta korotettaisiin yhdellä pro
senttiyksiköllä vuosittain, kunnes rahastointi
aste katsottaisiin riittäväksi. Rahastointi olisi, 
kuten kunnallinenkin eläkerahastointi, osittain 
rahastoiva järjestelmä. Rahaston tuotto lisät
täisiin pääomaan. Kirkolliskokous päättäisi ra
hastoinnin lopettamisesta, ja rahaston varoja 
alettaisiin käyttää eläkemenojen kohoamisen 
sitä edellyttäessä, jolloin rahaston varoilla ta
soitettaisiin kirkolliskokouksen päättämällä ta
valla eläkemaksuhuiput. Näin tulisi tapahtu
maan todennäköisesti vuoden 2020 jälkeen. 

Rahastointi on tarkoituksenmukaista vain, 
jos tulevaisuutta varten kerättävät varat voi
daan sijoittaa turvaavasti ja tuloa tuottavasti. 
Samalla kun päätetään ryhtyä eläkerahastoin
tiin, on järjestettävä edellytykset sijoitustoi
minnan hoitamiselle. Sijoittamisen tulisi koh
distua lähinnä tuotannollisiin investointeihin. 

1.3. Ehdotetut muutokset 

Eläkemaksuperusteen muuttaminen ja elä
kerahastointi esitetyllä tavalla edellyttävät 
muutoksia kirkkolakiin. Kirkkolain 501 §:n 
(1002/87) 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että seurakunnat tulevat velvollisiksi 
maksamaan eläkemaksua myös rahastointia 
varten. Sekä eläkemenoja että rahastointia var
ten kerättävästä maksusta käytettäisiin nimi
tystä eläkemaksu. Se määräytyisi maksuajan
kohdan palkkojen perusteella. 

Lisäksi ehdotetaan kirkolliskokouksen tehtä
viä koskevaa kirkkolain 529 §:ää muutettavak
si. Pykälän 2 momentin 10 kohdassa ehdote
taan säädettäväksi, että kirkolliskokous päät
tää seurakuntien kirkon keskusrahastoon mak
settavasta määrästä paitsi kirkollisveron myös 
palkkojen perusteella. 

Voimaantulosäännöksessä ehdotetaan sää
dettäväksi siirtymävaiheen menettelystä sekä 
niiden seurakuntien osalta, joiden eläkemaksu 
uudistuksen johdosta nousee, että niiden seura
kuntien osalta, joiden eläkemaksu uudistuksen 
johdosta laskee. Nouseva tai laskeva määrä 
todettaisiin voimaantulovuonna, kun uutta 
maksua verrataan siihenastisten perusteiden 
mukaan määräytyneeseen maksuun. Maksun 
nousu yli 10 000 markalla palautettaisiin voi
maantulovuodelta 20 prosentilla vähennettynä. 
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Sen jälkeen vähennyksen määrä kasvaisi vuo
sittain 20 prosenttiyksiköllä alkuperäisestä 
määrästä, kunnes palautettava määrä alenee 
10 000 markkaan tai sen alle. Vertailu vanhan 
ja uuden maksuperusteen välillä palautettavaa 
määrää laskettaessa tehtäisiin siten vain voi
maantulovuonna, ja näin määräytyvä markka
määrä palautettaisiin sitä edellä mainitulla ta
valla alentaen viiden vuoden aikana takaisin 
seurakunnalle. Maksun palautusvuosi olisi 
maksuvuotta seuraava vuosi. Maksun palau
tuksen voisi saada vain voimaantulovuonna 
harkinnanvaraista avustusta saava seurakunta. 
Ne seurakunnat, joiden eläkemaksu laskee uu
distuksen johdosta, maksaisivat äyriperusteella 
määrättävän maksun ja uuden maksun erotuk
sen voimaantulovuonna eläkerahastoon. Näin 
määriteltyä maksua vähennettäisiin voimaantu
lovuoden jälkeen vuosittain 20 prosenttiyksi
köllä alkuperäisestä määrästä, kunnes maksu
jen erotus on vähentynyt 10 000 markkaan tai 
sen alle. 

Myös kirkon keskusrahastosta annettuun la
kiin (895/41) ehdotetaan uudistuksen johdosta 
muutoksia. Lain 9 a §:ään ehdotetaan lisättä
väksi palkkaperusteisen eläkemaksun suuruus 
yhdeksi keskusrahaston avustuksen myöntämi
sen perusteeksi. Kun palkkaperusteinen elä
kemaksu on vähävaraisilla seurakunnilla poik
keuksetta suurempi kuin äyriperusteinen mak
su, otettaisiin tällainen avustustarvetta lisäävä 
tekijä huomioon kokonaisavustusta harkittaes
sa. Siirtymävaiheessa tällä ei olisi suurta merki
tystä, koska alkuvuosina kohoavat eläkemak
sut palautetaan pääosin takaisin avustusta saa
ville seurakunnille. 

Pykälästä ehdotetaan samalla poistettavaksi 
maininta metsänparannustöistä, koska metsän
parannusavustuksia ei enää 1 päivästä tammi
kuuta 1988 lukien ole myönnetty. 

Keskusrahaston pääomavarojen sijoittamista 
koskevaa lain 14 §:ää ehdotetaan muutettavak
si niin, että sijoittaa voidaan myös muihin kuin 
pykälässä nyt mainittuihin varmoihin sijoitus
kohteisiin ja tuottavaan elinkeinotoimintaan. 
Säännöksen tulisi olla riittävän kattava nykyi
selle sijoitustoiminnalle. Tarkemmat ohjeet si
joittamisesta valmistelisi perustettava sijoitusa
siain neuvottelukunta. 

Kun eläkerahastoon kertyy huomattava 
määrä varoja pysyvää sijoitustoimintaa varten, 
on tarkoituksenmukaista, että näitä varoja py
ritään sijoittamaan eri puolille maata, sikäli 
kuin 14 §:ssä tarkoitettuja kohteita on. Tästä 

ehdotetaan niin ikään säädettäväksi lain 
14 §:ssä. 

2. Taloudelliset ja organisatori
set vaikutukset 

2.1. Eläkemaksuperuste 

Uudistuksen kustannusvaikutus kohdistuu 
eri seurakuntiin eri tavalla. Palkkaperusteinen 
eläkemaksu lisää 361 seurakunnan eläkemak
sujen määrää ja vähentää 90 seurakunnan 
maksuja. Markkamäärä, joka liikkuu seura
kunnasta toiseen, olisi 17 miljoonaa vuositasol
la. 

Nykyisin avustusta saavien seurakuntien elä
kemaksu kirkon keskusrahastolle kasvaa palk
kaperusteiseen eläkemaksuun siirryttäessä. 
Toisaalta eräitä taloudellisesti kohtuullisen hy
vinkin toimeentulevia seurakuntia piiloavuste
taan nykyään eläkemaksuina. Eläkemaksupe
rusteen muuttaminen palkkaperusteiseksi edel
lyttää jonkinasteista siirtymäaikaa järjestel
mästä toiseen ja lisäksi avustustarpeen lisään
tymiseen varautumista. 

Palkkaperusteisien eläkemaksujen perintä ja 
maksujen palautuslaskenta vaatisi nykyiseen 
yksinkertaiseen perintäjärjestelmään verrattu
na jonkin verran enemmän työtä, neuvontaa ja 
valvontaa. Kustannusvaikutusten voidaan tältä 
osin arvioida jäävän kuitenkin vähäisiksi. 

2.2. Eläkerahastointi 

Eläkerahastointi korottaa kaikkien seura
kuntien eläkemaksuja. Rahaston käyttäminen 
puolestaan koituu kaikkien seurakuntien hy
väksi. Vähävaraisten seurakuntien toiminta
edellytykset on taattava myöntämällä niille tar
vittaessa harkinnanvaraista avustusta. Näin ol
len kirkon keskusrahaston avustusmääräraho
jen tarve kasvaa. 

Ehdotetut uudistukset eivät juuri muuta ny
kyistä organisaatiota. Sijoitustoiminnan hoita
mista varten tullaan asettamaan erityinen sijoi
tusneuvottelukunta. Neuvottelukunta toimisi 
pysyvän neuvottelukunnan tavoin. Sen tehtä
viin kuuluisi muun muassa laatia seuraavan 
vuoden sijoitussuunnitelma ja seurata sijoitus
toimintaa. 
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3. Tarkemmat säännökset 

Uudistukseen liittyen tulee kirkon keskusra
hastosta annetun lain täytäntöönpanosta an
nettua asetusta (982/44) ja evankelis-luterilai
sen kirkon eläkeasetusta (618/66) muuttaa si
ten, että eläkemaksut tulee suorittaa keskusra
hastolle kuukausittain, jollei kirkkohallitus 
määrää maksua tapahtuvaksi joka toinen kuu
kausi. 

Rahastoivaan järjestelmään siirryttäessä kir
kon keskusrahaston eläkerahaston sääntöjä 
olisi muutettava siten, että osan rahaston va
roista tulisi olla likviditeettiosana käytettävissä 
aina tarvittaessa. Rahaston pääosa olisi tulevaa 
käyttöä varten. Sekä palkkaperusteinen elä-

kemaksujärjestelmä että rahastointijärjestelmä 
edellyttävät kirkolliskokouksen vuonna 1977 
hyväksymien eläkesäännön ja yhdistysten elä
kemaksuja koskevan päätöksen uudistamista. 

4. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan niiden 
hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta 
lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

1. 
Laki 

kirkkolain 501 ja 529 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 501 §:n 2 kohta ja 529 §:n 

2 momentin 10 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 501 §:n 2 kohta 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1002/87) 

ja 529 §:n 2 momentin 10 kohta 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (607173), 
seuraavasti: 

501 § 
Jokainen seurakunta suorittaa kirkon kes

kusrahastoon vuosittain: 

2) eläkkeiden ja perhe-eläkkeiden maksamis
ta ja rahastoimista varten eläketurvan alaiselle 
viranhaltijalle tai työntekijälle sinä varainhoi
tovuonna maksamastaan palkasta prosentteina 
määrätyn maksun (eläkemaksu), jolloin palk
kaan luetaan myös vapaa asunto lämpöineen; 
ja 

529 § 

Kirkolliskokouksen asiana on niin ollen: 

10) vahvistaa kirkon keskusrahaston talous
arvio ja päättää, kuinka paljon seurakuntien 
on kirkollisveron ja palkkojen perusteella vuo
sittain maksettava kirkon keskusrahastoon; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 199 . 

Jos lain voimaantulovuonna harkinnanva
raista toiminta-avustusta saavan seurakunnan 
eläkemaksu tähän saakka voimassa olleen lain 
perusteella lain voimaantulovuonna olisi alem
pi kuin se on palkkojen perusteella laskettuna, 
palautetaan seurakunnalle 80 prosenttia ero
tuksesta voimaantulovuotta seuraavana eli toi
sena vuonna, kolmantena vuonna 60 prosent
tia, neljäntenä vuonna 40 prosenttia ja viiden
tenä vuonna 20 prosenttia erotuksesta. Jos 
palautettava määrä kuitenkin on 10 000 mark
kaa tai pienempi, palautusta ei makseta. 

Jos seurakunnan palkkaperusteinen elä
kemaksu on lain voimaantulovuonna alempi 
kuin tähän saakka voimassa olleen lain perus
teella, tulee seurakunnan lain voimaantulo
vuotta seuraavana eli toisena vuonna suorittaa 
eläkemaksujen erotus täysimääräisenä kirkon 
keskusrahaston eläkerahastoon. Kolmantena 
vuonna maksetaan eläkerahastoon 80 prosent
tia, neljäntenä 60 prosenttia, viidentenä 40 
prosenttia ja kuudentena vuonna 20 prosenttia 
mainitusta erotuksesta. Jos maksettava erotus 
tai jäljellä oleva osa siitä on 10 000 markkaa 
tai pienempi, maksua ei kuitenkaan kanneta. 
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2. 
Laki 

kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 a ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/41) 9 a ja 

14 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 9 a § 28 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (114/83) ja 14 § 30 

päivänä joulukuuta 1948 annetussa laissa (947 1 48), seuraavasti: 

9a§ 
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myön

tää seurakunnalle, jos seurakunta syrjäisestä 
sijainnista, pitkistä välimatkoista, saaristo-olo
suhteista, jäsenmäärän pienuudesta tai palkka
perusteisen eläkemaksun suuruudesta johtuen 
taikka rakennushankkeiden tai muiden erityis
ten olosuhteiden takia on taloudellisen tuen 
tarpeessa. 

14 § 
Keskusrahaston pääomavarat tulee kirkko

hallituksen antaa lainaksi sellaista korkoa vas-

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1990 

taan kuin hyvää vakuutta silmällä pitäen voi
daan saada tai sijoittaa varat varmoihin, kor
koa kasvaviin obligaatioihin, varmoihin osak
keisiin tai osuustodistuksiin, muihin varmoihin 
sijoituskohteisiin, tuottavaan elinkeinotoimin
taan tai kiinteistöihin taikka tallettaa ne vaka
varaisiin pankkilaitoksiin. Eläkerahaston varo
ja kotimaisiin kohteisiin sijoitettaessa on pyrit
tävä ottamaan huomioon koko maa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Opetusministeri Ole Norrback 
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Liite 

1. 
Laki 

kirkkolain 501 ja 529 §:n muuttamisesta 

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 501 §:n 2 kohta ja 529 §:n 

2 momentin 10 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 501 §:n 2 kohta 11 päivänä joulukuuta 1987 annetussa laissa (1002/87) 

ja 529 §:n 2 momentin 10 kohta 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (607/73), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

501 § 
Jokainen seurakunta suorittaa kirkon kes

kusrahastoon vuosittain: 

2) samalla perusteella keskusrahaston elä
kemenoja varten tarvittavan rahamäärän (elä
kemaksu); ja 

2) eläkkeiden ja perhe-eläkkeiden maksamis
ta ja rahastoimista varten eläketurvan alaiselle 
viranhaltijalle tai työntekijälle sinä varainhoi
tovuonna maksamastaan palkasta prosentteina 
määrätyn maksun (e 1 ä k e maksu), jolloin 
palkkaan luetaan myös vapaa asunto lämpöi
neen; ja 

529 § 

Kirkolliskokouksen asiana on niin ollen: 

10) vahvistaa kirkon keskusrahaston talous
arvio ja päättää, kuinka paljon seurakuntien 
on kirkollisveron perusteella vuosittain makset
tava kirkon keskusrahastoon; 

10) vahvistaa kirkon keskusrahaston talous
arvio ja päättää, kuinka paljon seurakuntien 
on kirkollisveron ja palkkojen perusteella vuo
sittain maksettava kirkon keskusrahastoon; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 199 . 

Jos lain voimaantulovuonna harkinnanva
raista toiminta-avustusta saavan seurakunnan 
eläkemaksu tähän saakka voimassa olleen lain 
perusteella lain voimaantulovuonna olisi alem
pi kuin se on palkkojen perusteella laskettuna, 
palautetaan seurakunnalle 80 prosenttia ero
tuksesta voimaantulovuotta seuraavana eli toi
sena vuonna, kolmantena vuonna 60 prosent
tia, neljäntenä vuonna 40 prosenttia ja viiden
tenä vuonna 20 prosenttia erotuksesta. Jos 
palautettava määrä kuitenkin on JO 000 mark
kaa tai pienempi, palautusta ei makseta. 
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Voimassa oleva laki 

2. 

Ehdotus 

Jos seurakunnan palkkaperusteinen elä
kemaksu on lain voimaantulovuonna alempi 
kuin tähän saakka voimassa olleen lain perus
teella, tulee seurakunnan lain voimaantulo
vuotta seuraavana eli toisena vuonna suorittaa 
eläkemaksujen erotus täysimääräisenä kirkon 
keskusrahaston eläkerahastoon. Kolmantena 
vuonna maksetaan eläkerahastoon 80 prosent
tia, neljäntenä 60 prosenttia, viidentenä 40 
prosenttia ja kuudentena vuonna 20 prosenttia 
mainitusta erotuksesta. Jos maksettava erotus 
tai jäljellä oleva osa siitä on JO 000 markkaa 
tai pienempi, maksua ei kuitenkaan kanneta. 

Laki 
kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 a ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä joulukuuta 1941 kirkon keskusrahastosta annetun lain (895/41) 9 aja 

14 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 9 a § 28 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (114/83) ja 14 § 30 

päivänä joulukuuta 1948 annetussa laissa (947 1 48), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 a § 
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myön

tää seurakunnalle, jos seurakunta syrjäisestä 
sijainnista, pitkistä välimatkoista, saaristo-olo
suhteista tai jäsenmäärän pienuudesta johtuen 
tahi rakennushankkeiden, metsänparannustöi
den taikka muiden erityisten olosuhteiden takia 
on taloudellisen tuen tarpeessa. 

14 § 
Keskusrahaston pääomavarat tulee kirkko

hallituksen antaa lainaksi sellaista korkoa vas
taan, kuin hyvää vakuutta silmällä pitäen voi
daan saada, tai sijoittaa varmoihin, korkoa 
kasvaviin obligatioihin, osakkeihin tai osuusto
distuksiin, tahi kiinteistöihin taikka tallettaa 
vakavaraisiin kotimaisiin pankkilaitoksiin. 

Ehdotus 

9 a § 
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myön

tää seurakunnalle, jos seurakunta syrjäisestä 
sijainnista, pitkistä välimatkoista, saaristo-olo
suhteista, jäsenmäärän pienuudesta tai palkka
perusteisen eläkemaksun suuruudesta johtuen 
taikka rakennushankkeiden tai muiden erityis
ten olosuhteiden takia on taloudellisen tuen 
tarpeessa. 

14 § 
Keskusrahaston pääomavarat tulee kirkko

hallituksen antaa lainaksi sellaista korkoa vas
taan kuin hyvää vakuutta silmällä pitäen voi
daan saada tai sijoittaa varat varmoihin, kor
koa kasvaviin obligaatioihin, varmoihin osak
keisiin tai osuustodistuksiin, muihin varmoihin 
sijoituskohteisiin, tuottavaan elinkeinotoimin
taan tai kiinteistöihin taikka tallettaa ne vaka
varaisiin pankkilaitoksiin. Eläkerahaston varo
ja kotimaisiin kohteisiin sijoitettaessa on pyrif.· 
tävä ottamaan huomioon koko maa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 199 . 




